
 

Beste ouder of opvoeder, 
 
Uw kind doet mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands 
Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende acht weken staan in het 
teken van de veertigdagentijd en Pasen. 
 
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt 
over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen 
zien: 

- Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12) 
- Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16) 
- Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48) 
- Onze Vader (Matteüs 6:9-13) 
- Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) 
- Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11) 
- Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10) 
- Na Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20) 

 
Er is een projectlied die qua coupletten en refreinen passen bij de verschillende zondagen. Het is 
mooi als de kinderen het lied echt mee kunnen zingen. Oefen dit bijvoorbeeld een paar keer thuis. 
 
Bent u benieuwd wat uw kinderen allemaal gaan beleven, en wilt u tips om het gesprek met hen aan 
te gaan? Lees dan verder! 
 
Zondag 1 maart – Jezus vertelt over het echte geluk 
Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken 
(zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de eerste zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte 
geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben: voor hen is Gods nieuwe wereld.  
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vierde zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte 
geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. 
 
Deel met elkaar waar je gelukkig van wordt en vertel waarom je gelukkig bent met je kind. Deel ook 
waarom je gelukkig wordt van het naar de kerk gaan, bijbel lezen of geloven in God.   
 
Lees het verhaal dat de jongste kinderen hebben gehoord of lees het gedeelte in de Bijbel. Welke 
spreuk over Gods nieuwe wereld vinden jullie samen het mooist? Waarom kiezen jullie deze? 
 
Zondag 8 maart – Laat zien wie je echt bent 
Op deze zondag staat Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe 
ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat zijn leerlingen het zout in de 
wereld zijn. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat zijn leerlingen het licht in de 
wereld zijn. 
 
De jongste kinderen maken mogelijk een schilderij met zout. Het zout heeft de verf verspreid. 
Bespreek met uw kind het schilderij: wat heeft het te maken met het verhaal dat ze vandaag hebben 
gehoord?  
 
Misschien heeft uw kind een bordje bij zich om zoutkristallen te maken. Is deze werkvorm niet 
gebruikt, dan is het eenvoudig thuis ook te maken!  



 

- Vul een mok voorzichtig voor de helft met water. Roer er twee eetlepels zout doorheen, tot het 
zout is opgelost.  

- Laat twee eetlepels van dit mengsel op een donker bord lopen. Is er geen donker bord, dan kan 
er een kartonnen bord zwart geverfd worden.  

- Zet het bord een paar dagen weg en wacht. 
- Wat zie je dan als je licht (bijvoorbeeld van de zon, of van een zaklamp) op het bord laat 

schijnen? 
 
Uitleg: 
Het water is verdampt en de zoutkristallen zijn op het bord achtergebleven. 
Als je de zoutkristallen in de zon houdt, dan glanzen ze. 
 
Met de oudste kinderen is er gesproken over licht. Mogelijk heeft uw kind een knutsel bij zich waarbij 
een zaklamp licht geeft in het donker. Uw kind kan laten zien hoe je je licht voor de mensen kunt 
laten schijnen.  
 
Wellicht hebben de oudste kinderen een proefje gedaan waarbij licht werd gemaakt met een ballon. 
Uw kind kan het proefje dan laten zien. Is het proefje niet gedaan? Leuk om het met elkaar te doen: 
uw heeft een opgeblazen ballon nodig en een spaarlamp.  
- Maak de ruimte waar u bent donker.  
- Houd de spaarlamp vast, terwijl uw kind met de ballon over zijn of haar haar wrijft.  
- Uw kind houdt de ballon tegen de spaarlamp aan. Zorg dat je tussendoor met de ballon niet iets 

anders aanraakt, anders verliest de ballon zijn statische lading.  
 
Uitleg: 
Door de wrijving tussen de ballon en het haar ontstaat statische elektriciteit. 
Als je de ballon daarna tegen de fitting van de spaarlamp houdt, ontstaat er elektrische stroom. 
De spaarlamp geeft licht. Door de ballon over de lamp te bewegen, wordt het licht feller. 
Let op: Dit proefje kun je niet doen met een gloeilamp. De ballon zorgt voor te weinig stroom om de 
gloeilamp licht te laten geven. 
 
Zondag 15 maart – Je moet goed zijn voor iedereen 
Op deze zondag staat Matteüs 5:43-48 centraal. Jezus zegt dat ‘houden van de mensen om je heen’ 
betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat je goed moet zijn voor alle 
mensen, net zoals God goed is voor iedereen. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat je ook moet bidden voor de 
mensen die jou in moeilijkheden brengen, en voor je vijanden.  
 
Met de jongste kinderen ontdekken we dat Jezus ons vraagt om voor iedereen goed te zijn. Dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Praat hier thuis met de kinderen op door.  
Van wie houden de kinderen heel veel? Hoe komt het dat ze zoveel van die mensen houden? 
Zijn er ook kinderen of mensen die niet zo aardig voor ze zijn? Hoe merk? 
Welke voorbeelden geeft Jezus over hoe je goed kunt zijn voor iemand die niet aardig is voor jou.  
De jongste kinderen hebben een kleurplaat gemaakt die bij het verhaal past of misschien hebben ze 
een kleurplaat ontcijfert en ontdekt van wie ze allemaal moeten houden. 
 
Met de oudste kinderen is er mogelijk een hindernisparcours  afgelegd. Bidden voor mensen die het 
jou moeilijk maken, is niet zo makkelijk. Het kost, net als de hindernisbaan, echt moeite. Ook hebben 
de kinderen mogelijk een 3D hart ontworpen. Dit hart helpt de kinderen om eraan te denken dat ze 
niet alleen moeten houden van mensen die ze leuk vinden. Ook kunt u samen met uw kind nadenken 
over de vraag hoe Jezus omging met zijn vijanden. Kunnen de kinderen hier voorbeelden van geven? 



 

Zondag 22 maart – Onze Vader 
Op deze zondag staat Matteüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en 
leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onzevader’: een gebed dat helpt om Gods nieuwe wereld 
centraal te stellen. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vraag of God zijn nieuwe wereld wil laten komen. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag of Gods wil niet alleen in de hemel, maar 
ook op aarde gedaan mag worden. 
 
Denk met elkaar na waarom je bidden wel of niet belangrijk vindt. Op welke momenten wordt er bij 
jullie thuis gebeden? Hebben jullie standaardgebeden of versjes? Bidden jullie thuis ook het ‘Onze 
Vader’? Welke zin uit het ‘Onze Vader’ vinden jullie mooi?  
 
De jongste kinderen hebben misschien een wereldbol van klei gemaakt. Ook hebben ze nagedacht 
over wat ze doen in Gods nieuwe wereld. Misschien komen ze thuis met een werkblad of hebben ze 
hierbij een drama opdracht gedaan. 
Voor de oudste kinderen is er een puzzel in morsetekens. Mochten de kinderen deze niet gemaakt 
hebben, is het leuk om het werkblad te downloaden van de site die bij deze zondag hoort. Daar vind 
je ook het voorbeeld van een rastertekening. De kinderen moeten aan de hand van hokjes een 
tekening precies namaken. Zo wordt duidelijk gemaakt dat Gods wil in de hemel en op de aarde 
wordt gedaan. 
 
Zondag 29 maart – Het huis op het zand 
Op deze zondag staat Matteüs 7:24-8:1 centraal: een voorbeeldverhaal van Jezus waarin hij de 
mensen uitdaagt om zijn woorden ook echt in praktijk te brengen. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de verstandige man die luistert naar Jezus en ook 
doet wat hij vraagt. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de domme man die wel naar Jezus luistert, maar 
niet doet wat hij vraagt. 
 
In het moment in de dienst heb je de chair trick kunnen zien. Misschien een leuke uitdaging om thuis 
te proberen! In de kinderdienst gaan de kinderen vooral aan de slag. Er zijn leuke proefjes om te 
doen voor beide groepen, er wordt veel gebouwd en ook is er een puzzel van stenen die de kinderen 
met elkaar moeten oplossen. Kijk voor alle ideeën op de website van Bijbel Basics 
(www.debijbel.nl/bijbelbasics). 
 
Zondag 5 april – Palmzondag: ‘Wie is die man?’ 
Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning 
waar de Joden al heel lang naar uitkijken. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het karakter van de koning: Jezus is een vriendelijke 
koning. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag die de mensen in de stad zichzelf stellen: 
Wie is Jezus? 
 
In de kinderdienst draait het om de vraag wie Jezus is. Denk thuis met elkaar verder over deze vraag 
na. Stel dat iemand dat jullie vraagt: ‘Vertel me eens wie Jezus is’. Wat zouden jullie vertellen over 
Jezus?! 
De jongste kinderen hebben wellicht de quiz ‘Kroontje op, kroontje af’ gespeeld. Leuk om de 
kinderen jouw kennis te laten testen over dit bijbelverhaal. De quiz is te vinden bij deze zondag op de 
website van bijbelbasics. Ook konden de jongste een ezel knutselen. Die kinderen hebben ontdekt 
dat een koning die op een ezel rijdt een koning is, die vrede brengt. 
 



 

De oudste kinderen zijn in een woordzoeker op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wie 
Jezus is en met behulp van kaartjes hebben ze ook  na kunnen denken over de vraag wie Jezus voor 
hen is.  
 
Zondag 12 april – Jezus leeft! 
Op deze zondag staat Matteüs 28:1-10 centraal: Jezus is uit de dood opgestaan! 
Voor de kinderen van 4-8 en van 8-12 jaar richten we ons op de engel die de vrouwen vertelt dat 
Jezus is opgestaan. 
 
Vandaag vieren we dat het graf leeg  is en dat Jezus weer leeft. De jongste kinderen hebben daarom 
misschien gezocht naar allerlei lege voorwerpen. Ook konden ze zoeken naar twee dezelfde plaatjes. 
Niet alleen de engel heeft verteld dat Jezus is opgestaan. Jezus zelf had het ook al gezegd toen hij 
nog leefde. De oudste kinderen leren aan de hand van dagboekfragmenten de mensen kennen die 
het paasverhaal van dichtbij hebben meegemaakt. Ook hebben ze misschien een puzzel opgelost 
door de eerste dubbele letter te omcirkelen. Zo ontdekken ze wat Jezus zelf gezegd heeft over zijn 
dood en opstanding. 
 
Zondag 19 april – De uitzending van de leerlingen  
Op deze zondag staat Matteüs 28:16-20 centraal: Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te 
vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden. 
Voor de kinderen van 4-8 en 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen die na Pasen vanaf de berg in 
Galilea door Jezus de wereld in gestuurd worden. Jezus belooft hun dat hij altijd bij hen zal zijn, 
totdat de nieuwe wereld komt. 
 
Tijdens het moment in de dienst hangen we nu niet iets aan de berg, maar gaan de kinderen langs de 
voorwerpen die  we de afgelopen weken tijdens onze ‘klim naar boven’ in de berg hebben gehangen. 
We halen de voorwerpen uit de berg en stoppen ze in een rugzak. Jezus geeft ons, net als zijn 
discipelen, bagage mee die ons kan helpen om het goede nieuws over Jezus door te geven. 
Praat met elkaar na over de voorwerpen van de afgelopen weken. Aan welk voorwerp in de rugzak 
zullen de kinderen veel hebben, denken ze? Als je in de kerkdienst geen toren van champagne hebt 
gebouwd, is het misschien leuk om dit thuis samen met de kinderen te doen. Hoe enthousiast zijn 
jullie eigenlijk om het goede nieuws van Jezus door te geven? 
 
Op zondag 26 april start een serie van vier zondagen over David.  
 
We wensen u een inspirerende tijd toe op weg naar Pasen! 
 
Het team van Bijbel Basics 
Nederlands Bijbelgenootschap 


